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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2009. február 24-én 9.00 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor és
Somogyi Gizella biz. tag
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné jegyzıkönyvvezetı
Besesek Béla PB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 3 fı bizottsági
tagból 3 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …./2009.(…)
rendeletére az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …./2009.(…)
rendeletére az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Nincs kiegészítése.
Besesek Béla PB elnök
Az elıterjesztés részletes és tartalmas. Az iparőzési adó a 2008-as évben mennyivel
realizálódott?
Nagy Klára fıtanácsos
127 millió forinttal. A decemberi feltöltéssel együtt, de az még nem teljesen az
önkormányzaté. A májusi bevallások után ebbıl lehetséges, hogy vissza kell fizetni.
Besesek Béla PB elnök
Ez nagyon jó hír. Akkor nem túltervezett a 122 millió az idei évre.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Tavalyi évben mennyi iparőzési adót kellett visszafizetni?
Nagy Klára fıtanácsos
Nem kellett visszafizetni, mert 2007 decemberében nem kaptunk feltöltést. A 2008-as
elszámolásnál nem kellett jelentısebb összeget visszafizetni.
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Besesek Béla PB elnök
Ki az a legnagyobb helyi adózó, aki kivonult a településrıl? Ez a gépkocsi telephely
megszüntetése?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen. Ezzel a gépjármőadó és iparőzési adó bevétel is el fog tőnni innen.
Besesek Béla PB elnök
Az átengedett SZJA kb. 2,5 millióval magasabb az elızı évitıl. Ez reális?
Nagy Klára fıtanácsos
A központi költségvetésbıl kiközölt adat.
Besesek Béla PB elnök
Az óvodai nevelés normatívája 21-rıl 16 ezerre csökkent, az iskolai oktatásé, pedig 50-rıl 47re. Ez jelentıs normatíva csökkenés. Normatíva csökkenés nem csak a létszám csökkenés
miatt kevesebb.
Nagy Klára fıtanácsos
A fajlagos összeg azt jelenti, hogy egy tanulóra járó teljesítménymutató normatíva összeg. Ez
mindössze 10 ezer forinttal változott. A normatíva kiesést nem ez okozza, hogy a kormányzat
lentebb vette volna az egy tanulóra járó finanszírozást, hanem az okozza, hogy drasztikusan
csökken a gyermek létszám. A normatíva 2008. költségvetési évre 2 550 000 Ft/teljesítménymutató/év volt, 2009-re 2 540 000 Ft/ teljesítmény-mutató /év-re változott.
Patkós Zsolt polgármester
A kevesebb normatíva oka a jelentısebb tanulói létszám kiesés. A teljesítménymutatós
rendszerben alacsonyabb létszámú osztályokat mőködtetünk. Egy 30 fıs osztályra sokkal több
normatíva jár, mint két 15 fıs osztályra.
Besesek Béla PB elnök
A kistelepülési iskolák tönkretétele, mert kis településen nem biztos, hogy van egy osztályban
30 gyerek.
Nagy Klára fıtanácsos
Egy újfajta normatíva összeg is megjelent a költségvetési törvényben. A kistelepülések óvodai
és iskolai nevelésének társulás formában történı ellátását támogatja.
Patkós Zsolt polgármester
A napközi 2,5 millió forintos normatív támogatásából próbáljunk ellátni 3 csoportot úgy,
hogy 1 pedagógusnak a bére és annak járulékai ettıl több.
Besesek Béla PB elnök
A szülık rá vannak kényszerítve, hogy éjjel-nappal dolgozzanak, és a gyerek ott van
felügyelet nélkül. Az önkormányzat kénytelen felvállalni a napközit, hogy a gyerek nevelése,
ellátása meg legyen oldva.
Patkós Zsolt polgármester
A napközire jutó normatív támogatás az mindig is alacsony volt.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A sajátos nevelési igényő gyerekek létszámának jelentıs csökkenése van itt meghatározva. Ez
gyakorlatilag csökkent vagy az elbírálás miatt?
Patkós Zsolt polgármester
A szakértıi bizottság véleménye az volt, hogy akiket vizsgáltak nem jogosultak.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az volt a tendencia, hogy túl sok a sajátos nevelési igényő tanuló. A szakértıi bizottság olyan
gyereknek is megszüntette az ellátását, akirıl tudjuk, hogy nagyon-nagyon gyenge képességő.
39 tanulóból lett 20 sajátos nevelési igényő.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A csökkentéssel a statisztikát javították, papíron.
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Besesek Béla PB elnök
A szociális támogatások 80-90%-át az állami támogatás biztosítja. A költségvetési rendelet
egy bizonytalansági pontja, mert ha több a szociális támogatások összege összességében,
akkor több az állami támogatás, de az önkormányzatnak is többet kell hozzá tennie.
Patkós Zsolt polgármester
A rendelkezésre állási támogatás, ami nagyon jelentıs szociális ellátási forma, amely a
szociális segély helyett, vagy azt kiegészítı ellátás lesz. Lesznek olyanok, akik szociális
segélyt, és mások, pedig rendelkezésre állási támogatást kapnak. A támogatás 20%-át az
önkormányzatnak kell hozzátenni. A 6 órában foglalkoztatásukkal viszont csak a munkabérük
5%-a hárul az önkormányzatra. Érdekünk a foglalkoztatásuk, mert az olcsóbb, mint a
segélyezés.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Ez hány fıt fog érinteni?
Patkós Zsolt polgármester
Mindenkit szeretnénk foglalkoztatni. Attól függıen, hogy milyen munkát végeznének, lehetne
egyszerre 10-15 fıt dolgoztatni.
Besesek Béla PB elnök
A költségvetésben most sincs semmi tervezve járdaépítésre, javításra. Ezekkel az emberekkel
egyes járda szakaszokat fel lehetne újítani. Az anyag költségre lehetne a tulajdonosoktól
hozzájárulást kérni. A mezııri jármő beszerzésre 601 ezer forint van betervezve, amelyhez
300 ezer a támogatás. Szükséges 600 ezer forintért vásárolni, ha 300 ezer támogatást kap az
önkormányzat?
Nagy Klára fıtanácsos
50%-os támogatást nyújt hozzá az állam.
Besesek Béla PB elnök
Tehát, ha 400 ezer forintért vásárolunk, akkor 200 ezer a támogatás.
Nagy Klára fıtanácsos
Igen.
Besesek Béla PB elnök
Beemelésre került a költségvetés bevételei közé a korábbi évek Vízi Közmő tartalék 5,5
millió forintja. Mi a helyzet a tartalék többi részével, mert az nem ennyi volt, hanem 10
millió?
Nagy Klára fıtanácsos
A bérletes értékesítési tartalék továbbra is tartalékban van. A vízmő fejlesztési tartalék közel 3
millió forintos összege szintén tartalékba van. Az Alapszolgáltatási Központhoz kapcsolódó
kisebb mőködési tartalékok a tavalyi költségvetési rendeletbe beemelésre került.
Patkós Zsolt polgármester
A vízmő fejlesztési tartalék kevés is lesz, ha az idén végérvényesen eldıl, hogy milyen fajta
fejlesztések lesznek az ivóvíz minıség javító program keretén belül. A 100 millió forintos
beruházás legalább 10%-os önrészt igényel. Ebben az évben nem javasolja a tartalék
beépítését, hanem az évsorán győjtött összeget jövıre
Besesek Béla PB elnök
A vízmő fejlesztésére és karbantartására félretett pénz a határozat értelmében csak arra
használható fel és nem másra. Akkor mi ez az 5,5 millió forint, ami beemelésre került?
Nagy Klára fıtanácsos
A Szennyvíz Víziközmő Társulat elszámolásából került beépítésre. A vízmő fejlesztési
tartalékból évek óta nem volt költve. A bejövı koncessziós díjakat mindig tartalékba tesszük,
amely 400 e Ft körüli összeg évente. A vízmő fejlesztési tartalék összege most kb. 3 000 e Ft.
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Besesek Béla PB elnök
A vízmő fejlesztési tartalék alakulását át akarja nézni a kezdettıl fogva. Úgy emlékszik, hogy
az elsı ciklusban 1990 és 1994 között a tartalékból szakaszóló tolózárakra lett költve. Két
vagy három szakaszóló akkor került beépítésre.
Nagy Klára fıtanácsos
A zárszámadási rendeleteket kell megnézni. 2004 óta nem volt fejlesztés.
Patkós Zsolt polgármester
Az ivóvíz minıség javító konzorciumban történı fejlesztést ez szolgálja, ebbıl a pénzbıl
lehet megcsinálni. Az önrészhez azonban 10-12 millió forint kellene erre a feladatra, és van 3
millió körüli összeg. Meg kell nézni, hogyan alakult a zárszámadásokban.
Besesek Béla PB elnök
A kiadások között mérsékeltnek tartja a személyi juttatások csökkenését a 89,18 %-ot. 2008ban nagy átszervezés történt, a konyha bérbeadása, a szociális ellátás kistérségbe adása, a
takarítók létszámának csökkentése, az ÁMK részben önállóvá tétele kevesebb ügyintézıvel,
ezért jelentısebb költség csökkenést várt. Az intézkedések inkább csak félévre vonatkoztak.
Nagy Klára fıtanácsos
A tavalyi költségvetésben a konyhai és a szociális feladatokon dolgozók bére eleve már,
ahogy realizálódtak úgy voltak tervezve. A 89,18 % alakulásának oka a létszámcsökkentések
miatti csökkenés, amire pályázatokat nyújtottunk be, valamint az többlet, ami az ez évi
költségvetésben szerepel mindenki részére az étkezési hozzájárulások 6000 Ft-os és a
szociális keret 30000 Ft-os összege, ami tavaly nem volt. Ennek ellenére 89.18% a teljesülés.
Besesek Béla PB elnök
Elfogadja a költségvetésbe újonnan beépített szociális juttatásokat, azt is megérti, hogy
béremelés nincs betervezve, de figyelembe kell venni, hogy az egész országban válság van.
Nincs kifogása a juttatások ellen, csak a költségvetés legyen a végén egyensúlyban. Ha
valahol hiány lép fel, akkor ne a Pénzügyi Bizottság mondja meg, hogy honnan vegyünk el.
Nagy Klára fıtanácsos
A szöveges rendelet paragrafusaiban leírtuk, hogy a pénzügyi helyzet függvényében évközben
ezek a juttatások bármikor elvonhatók.
Patkós Zsolt polgármester
Abban az esetben, hogyha a szociális juttatásokat megadóztatják, akkor a dolgozók számára
az kisebb jövedelmet jelent. Ha adómentesen lehet biztosítani egyfajta juttatást, akkor inkább
ezt adni, mint a kollektívszerzıdésben lévı köpenyt, papucsot vagy egyéb olyan dolgot, ami
viszont adóköteles.
Besesek Béla PB elnök
Arra nincs lehetıség, hogy az érkezési hozzájárulás maximum összegét megkapják a
pedagógusok?
Patkós Zsolt polgármester
Alapvetı cél volt az, hogyha már reálkereset növekedés nincs, akkor olyan juttatást
biztosítani, ami a tavalyi megtakarításokból is meg egy mérsékletesebb gazdálkodás
következtében is egy lehetıség. Ez egy felvállalható összeg. Az étkezési hozzájárulás és
szociális juttatás a közalkalmazott részére évi 102 000 Ft. Körülbelül 10 %-os hozzájárulást
jelent a nettó bérekhez. Nem lát lehetıséget az étkezési hozzájárulás megnövelésére. Azonban
ha adó fogja terhelni ezeket a kiadásokat, akkor meg kell keresni a forrási lehetıséget azok
terheinek biztosítására.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A kollégák örülnek a 6000 Ft-os étkezési hozzájárulásnak. A 30 000 Ft-os szociális juttatásról
még nem tudnak. Tavaly borzasztó érvágás volt, amikor megszőnt. A túlórák száma is
folyamatosan csökken. A túlóra és a helyettesítés kifizetése csak tanórákra vonatkozik, azon
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felül nagyon sokat dolgoznak a pedagógusok, és nem jár érte pluszként semmi. Sokat
dolgoznak a pedagógusok is ingyen.
Besesek Béla PB elnök
A Homokhátsági Regionális Konzorcium tevékenységérıl érdeklıdik. Miért kell tagdíjat
fizetni?
Patkós Zsolt polgármester
A munkaszervezete bonyolítja a különbözı tendereket, ami most éppen a rekultivációval
kapcsolatos tender és ennek a végrehajtása. A konzorcium feladata 82 településen a kötelezı
közszolgáltatás ellátása és, hogy a hulladékkezelés megfelelı hulladéklerakóban történjen. Az
Rt. a közszolgáltatás megvalósító, és a hulladék udvarokat üzemeltetı. A mőködtetést a Kft.
végzi.
Besesek Béla PB elnök
Ezért a Kft. fizet az Rt-nek?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. A konzorcium rövid idın belül megszőnik és a feladatát az Rt. fogja ellátni.
Besesek Béla PB elnök
Az üres ingatlanokkal kapcsolatosan törekedni kellene arra, hogy minél kevesebb üres
ingatlan legyen. Az önkormányzat igazgatási feladatainak ellátása 80 milliós tétel. Kéri a
részletesebb kimutatását, és elsısorban a dologi kiadásokat. Az ÁMK készletbeszerzése miért
húzódott át erre az évre?
Patkós Zsolt polgármester
Megérkezett a számla, de februárra vállalták a szállítását. Mindaddig nem rendezzük a
számlát, amíg nem szállítják az eszközt.
Besesek Béla PB elnök
A biztosítási díj miért emelkedett 500 e Ft-tal?
Nagy Klára fıtanácsos
Az önkormányzat minden biztosítása itt szerepel. Tavaly az 1 millió forinttal alul volt
tervezve, ezért lett most 1,5 millió.
Patkós Zsolt polgármester
Új felelısség biztosításokat is kellett kötni.
Besesek Béla PB elnök
A mőködési hitelkeretet azt fenntartjuk folyamatosan?
Patkós Zsolt polgármester
A mőködéshez elengethetetlenül szükséges a fenntartása. A közmunka program
utófinanszírozású, amelynek havonta 3,5 millió forint a bér és járulék szükséglete.
Kintlévıségei vannak az önkormányzatnak, azonban nem jön, olyan ütemben, hogy a
kiadásokat fedezze.
Besesek Béla PB elnök
Milyen kamattal van a mőködési hitel?
Patkós Zsolt polgármester
BUBOR plusz 1 %, és a rendelkezésre állás költsége.
Besesek Béla PB elnök
A sporttámogatással kapcsolatosan két tétel szerepel a költségvetésben az 1 millió meg a 3
millió Ft. A sportolók szállítása nem, ebbıl a pénzbıl történik?
Patkós Zsolt polgármester
Részben, mert ha a kisbusszal utaznak a tekések és az iskolások, annak a költsége máshova
tartozik. A foci csapatnál a nagy busz költsége az ebbıl történik.
Besesek Béla PB elnök
2 fı pedagógus létszámcsökkentés szeptember 1-jétıl.
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Patkós Zsolt polgármester
Az iskolában a szolgáltatás megújításnak egyik lehetséges módja az iskola otthon bevezetése.
Nem jelent többlet normatívát. A szakmai megalapozottsága után lehet visszatérni rá. A 2 fıt
le kell építeni.
Besesek Béla PB elnök
Ha lesz leépítés, és a tanító munkaviszonya a felmentési idı miatt szeptember 1-je után szőnik
meg, akkor a bérével számolnunk kell a költségvetéshez.
Patkós Zsolt polgármester
Úgy lesznek kiszámolva a felmentési idık, hogy június végéig mindenki dolgozik. A
képviselı-testületnek döntenie kell a létszámleépítésrıl és a határozatban egyértelmő lesz,
hogy mikortól kezdıdik és végzıdik a felmentési idı.
Nagy Klára fıtanácsos
A költségvetés tervezése szerint szeptember 1-jétıl kiesnek a létszámból. A létszám leépítésre
a pályázatot akkor lehet benyújtani, amikor a dolgozó teljesen kikerül a rendszerbıl és a
megszőnı iratai meg vannak. A pályázat benyújtása ebben az évben biztos, hogy nem
lehetséges.
Somogyi Gizella bizottsági tag
A 2008-ra várható pénzmaradvány összege mínusz 7,7 millió. Korábban úgy volt, hogy
pluszban maradunk. Ennek mi az oka?
Patkós Zsolt polgármester
Év végére talán 0-ra alakul, ha megkapjuk a 17 millió forint pályázatok önrész támogatásából
várható kintlévıséget, ami a beruházások között szerepel.
Besesek Béla PB elnök
Ha ez bejön, akkor is a 48 milliós hitelkerettel van egyensúlyban a költségvetés.
Nagy Klára fıtanácsos
Igen.
Patkós Zsolt polgármester
A fejlesztési önrész a 48 millió, amit a költségvetésbıl nem lehet kigazdálkodni.
Nagy Klára fıtanácsos
A 2008-as elıirányzatok tartalmazták a tanyabuszra és az óvoda akadálymentesítésre kapott
támogatást, de mivel nem teljesült, a rendeletmódosításkor látszik, hogy azokat az
elıirányzatokat le kellett csökkenteni, mert teljesülést nem mutatott. Ebben a költségvetésben
csak jelezni próbálta a mínusz 7,7 milliós pénzmaradványt. Ez egy becsült összeg, ami a
beszámolókor még változhat. A 2009. évi költségvetés bevételei közé beépítésre került az
óvoda akadálymentesítés és a tanyabusz, mert ebben az évben biztos, hogy realizálódni fog
mind a két bevétel.
Besesek Béla PB elnök
Ez azt jelenti, hogy a mínusz 7,7 milliós pénzmaradvánnyal is egyensúlyban lesz a
költségvetés.
Nagy Klára fıtanácsos
Igen.
Somogyi Gizella bizottsági tag
A méltányossági ápolási díj helyi rendelet alapján szőnik meg?
Besesek Béla PB elnök
Helyi rendelettel. A költségvetési megszorítás az oka a szociális kiadások csökkentésének. Az
alanyi ápolási díj meg marad. A helyi rendelettel adható méltányossági szociális ellátási forma
lesz szeptember1-tıl megszüntetve.
Vincze Jánosné jegyzı
Március1-tıl kérelem már nem fogadható be.
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Besesek Béla PB elnök
Hány alanyi jogú van, akinek a törvény szerint kell biztosítani?
Nagy Klára fıtanácsos
Alanyi ápolási díjas 8 fı, és méltányossági ápolási díjas 9 fı van.
Patkós Zsolt polgármester
A rászorultságot mind a kettı esetben igazolni kell. Bevezetünk egy új szociális ellátási
formát, a jelzırendszeres házi segítségnyújtást. Ez egy olyan fajta kommunikációs lehetıség
lesz, hogy mindig, amikor problémája és gondja van az ellátottnak, biztosított lesz számára az
egészségügyi és mentális ellátás.
Somogyi Gizella bizottsági tag
1 740 e forintért beruházzuk a jelzırendszert, és utána átadjuk a kistérségnek a mőködtetést.
Patkós Zsolt polgármester
Igen. A saját rendszerünk kiépítését tudjuk betervezni. Utána visszakapjuk a pénzt.
Nagy Klára fıtanácsos
A nappali ellátásra, és a családsegítı szolgálatra járó kiegészítı normatíva miatt szükség van a
jelzırendszeres házi segítségnyújtásra, hogy három alapfeladatot lásson el a kistérség.
Somogyi Gizella bizottsági tag
A beruházások önerejéhez a 48 millió hitelfelvétellel nem ért egyet. Nem látja a lehetıséget a
hitel kamat fizetéséhez. Ellenzi, és nem támogatja a hitel felvételt.
Patkós Zsolt polgármester
Azokra a fejlesztésekre, amelyekre most van lehetıség az EU-s pályázati támogatásokból
megvalósítani, azokkal élni kell. Késıbb nem lesz ilyen fejlesztési lehetıség. Nem csak a mai
és holnapi mőködést kell biztosítani, az életminıség javítása és a település fejlesztése is
fontos.
Besesek Béla PB elnök
Megszőnik egy szociális ellátási forma, amely néhány embert kellemetlenül fog érinteni.
Szőkítjük az oktatási lehetıségeket is. A költségvetési megszorítások miatt szükség van a
feladatok átgondolására. Egy feladatot megszőntetünk, de ugyanakkor a tanyagondnoki
rendszert bıvítjük, hogy több embert lehessen a tanyákon ellátni. Sokféle szociális ellátási
forma van, ebbıl egy most kényszerbıl megszőnik. A megszorítások mellett nem
zárkózhatunk el a fejlesztéstıl sem. A fejlesztést csak hitelbıl lehet megvalósítani, az hogy az
realizálódik vagy sem, majd eldöntésre kerül a pályázat megnyerése esetén. A játszótér a
gyerekeknek ugyanolyan fontos, mint az oktatás. Áthidaló megoldásként javasolja a
költségvetési rendelet 21 §-ának kiegészítését azzal, hogy hitel felvételre csak a pályázat
nyerésekor és képviselı-testületi döntés után kerülhet sor. A tényleges hitel felvétel
átgondolása miatt.
Patkós Zsolt polgármester
A hitel felvétel képviselı-testületi döntés nélkül nem lehet. A koncepcióban a pályázati
önrésznek a hitelfelvétel vagy kötvény kibocsátás a forrása. Ragaszkodik ahhoz, hogy legyen
benne a fejlesztési hitelbıl vagy fejlesztési célú kötvénykibocsátásból pályázati forrás
lehetısége.
Besesek Béla PB elnök
A 21. §-t ki kell egészíteni azzal, hogy hitel felvételre csak nyertes pályázat után, annak
szükségessége szerint kerülhet sor képviselı-testületi mérlegelés után.
Patkós Zsolt polgármester
Ez az önrészrıl szól. A pályázatnak elıfinanszírozása van.
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Besesek Béla PB elnök
Mőködési hitelbıl.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Mi van akkor, ha nincs akkora keret?
Besesek Béla PB elnök
Ragaszkodik a kiegészítı javaslatához.
Patkós Zsolt polgármester
Legyen benne, hogy fejlesztési hitelbıl vagy fejlesztési célú kötvény kibocsátásból. Új
mondatként kerüljön bele, hogy, a hitel felvételrıl és a kötvény kibocsátásáról a képviselıtestület dönt.
Besesek Béla PB elnök
Azt akarja hangsúlyozni, hogy nem végleges döntés, hanem egy lehetıség, ezzel a
kiegészítéssel. A 21. §. elsı mondatának kiegészítése, hogy fejlesztési hitel felvétel vagy
fejlesztési célú kötvény kibocsátásával. A második mondata lesz, hogy a fejlesztési hitel
felvételérıl vagy a fejlesztési célú kötvény kibocsátásáról a képviselı-testület dönt. A
táblázatokhoz visszatérve a 7. oldalon az 1. számú mellékletben a Helyi Kisebbségi
Önkormányzat központosított támogatásánál az elsı oszlopból ott hiányzik az 571 e forint.
Nagy Klára fıtanácsos
Nyomdahiba. Az összesen összegben benne van.
Besesek Béla PB elnök
Mi az, hogy kereset kiegészítés 11 178 e forint?
Nagy Klára fıtanácsos
A közalkalmazottak és köztisztviselık, valamint a munkatörvénykönyve alapján
foglalkoztatottak részére, a polgármester kivételével, havi rendszerességgel juttatott kereset
kiegészítés, amelynek az összege az illetmény 8,33 %-a vagy max. bruttó 15 000 forint. Az
állam 100 %-ban ellentételezi. A 13. havi juttatást váltja ki.
Besesek Béla PB elnök
A 3 számú melléklet a kiadások feladatonként. Látja, hogy mennyi a szennyvízelvezetés
kezelés kiadása, de mennyi a bevétele?
Nagy Klára fıtanácsos
Az 1. számú mellékletben látható a polgármesteri hivatal intézményi mőködési bevétele
13 838 e Ft. Ugyanannyi bevétel van tervezése, mint kiadás.
Besesek Béla PB elnök
A 14-18 sorig. Mi ez?
Nagy Klára fıtanácsos
A takarítók és karbantartók a polgármesteri hivatalhoz kerültek. Ezeken a sorokon
feladatonként az ı bérük, járulékaik és dologi kiadásaik vannak tervezve a hivatal
költségvetésében.
Besesek Béla PB elnök
A védınıi szolgálatnál miért több a kiadás, mint a bevétel?
Nagy Klára fıtanácsos
Elıirányzat szintjén valóban több, de a gyakorlatban a helyettesítés miatt a teljesítés most
kevesebb lett. Ezen a feladaton kerül megtervezésre a Kossuth utca 18. szám alatti épület gáz
és áramdíja, amely egy részt továbbszámlázásra kerül a kistérség intézményéhez.
Besesek Béla PB elnök
A Református Egyház támogatása az nem elírás?
Patkós Zsolt polgármester
A támogatások tervezése a tavalyi szinten történt. Új igény, kérelem a Református Egyháztól
érkezett, amelyben Kósa István tiszteletes úr kér támogatást. A tervezett 200 e Ft-tól többet
szeretett volna kérni a mőködtetésre és egyéb költségekre, mert az államtól és az egyháztól
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kevés az a támogatás, amit kapnak. A nyugdíjasok támogatása a tavalyi bent maradt
pénzmaradványukkal 380 e Ft. A képviselıi feladaton megtervezett képviselıi tiszteletdíj,
amelyrıl ha a nyilatkozatban lemond a bizottsági tag, akkor év végén dönthet a képviselıtestület arról, hogy a Baptista Egyház támogatására fordítja.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Volt egy megállapodás, hogy mőködésre nem adunk támogatást. Konkrét célra vagy
fejlesztési célra nincs kijelölve, akkor nem támogatjuk.
Besesek Béla PB elnök
A támogatás nem kizárólag a kérelmek alapján mőködik. Ilyen formában nem javasolja a
Református Egyház támogatását. Ha felújításra, fejlesztésre vagy kár elhárításra kérné, de
mőködésre nincs támogatás, mert akkor a többi egyháznak is lehetne adni.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A rendırség támogatása 80 e Ft. Az járırözésre kell?
Patkós Zsolt polgármester
Benzin pénz. Van egy tankolási kártya, amire feltöltik a pénzt, és az alapján számolnak el. A
felhasználása Szankon és a körzetben történik. A Kiskunhalasi Rendır-kapitányság, amelybe
kiskunmajsai rendırség is beletartozik, éves szinten közel 900 e Ft üzemanyagköltség áll a
rendelkezésükre az összes gépjármő használatához.
Besesek Béla PB elnök
Ez az utolsó támogatás a rendırség részére, amennyiben nem változik meg a rendırség hozzá
állása. A rendıri jelenlét abból áll, hogy a kerékpárosokat és a csettegısöket megbüntetik, a
betörésekkel meg nem vagy felületesen foglalkoznak. A rendırség támogatása levél
melléklettel történjen, amennyiben nem változik a rendırség vezetıségének hozzáállása a
körzeti megbízott szanki jelenlétével kapcsolatban, akkor ezt tekintsék az utolsó
támogatásnak. A 4. számú mellékletben vannak a létszámok. Ezt elkészíteni is elég lehetet,
de megérteni lehetetlenség. A közmunkánál a 40 fı az mind itt van alkalmazva?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. Az önkormányzat foglalkoztatja ıket.
Besesek Béla PB elnök
Az önkormányzatunk foglalkoztatja a másik településen dolgozó közmunkást? Azt lehet
tudni, hogy mit csinálnak vagy valakire rá vannak bízva?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. Az elszámolásokat és a szakmai teljesítéseket nézte már egy ellenır. A különféle
eszközbeszerzésekrıl pénzügyi elszámolás van.
Besesek Béla PB elnök
Teljes egészében állami finanszírozott?
Patkós Zsolt polgármester
Az ÁFA-t kell. Minden település fizeti a rá esı részt.
Besesek Béla PB elnök
A 17. oldalon a buszöböl kialakítás és autóbusz megálló építése az ugyanaz. Mind a kettı 941
e Ft.
Nagy Klára fıtanácsos
Az autóbusz megálló az egyéb építményként kerül majd üzembe helyezésre, a buszöböl,
pedig az útra lesz ráaktiválva.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A 48 millió Ft-os hitelnek ki lehet mutatni, hogy a következı évben mennyi lesz a vonzata?
Ez többéves kihatással járó döntés.
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Nagy Klára fıtanácsos
A hitel felvétel terheit nem tudja tervezni, mert nem ismeri a felvétel idıtartamát, és az arra
számítható kamat mértékét. A pénzintézetek rendelkeznek ehhez programmal, ami
kiszámolja.
Somogyi Gizella bizottsági tag
Hiányolja a kiadások között a hitel kamat vonzatát. Se hol nincs, hogy a hitel várható terhei
körülbelül mennyi lesz.
Nagy Klára fıtanácsos
Nem tudja, hogy melyik banknál történik majd a hitel felvétel és mikor, mekkora idıszakra. A
bank majd ad árajánlatot.
Patkós Zsolt polgármester
Sok a bizonytalansági tényezı. A képviselı-testület majd dönt arról, hogy fejlesztési hitelbıl
vagy fejlesztési célú kötvénybıl kívánja-e megvalósítani a fejlesztést. Utána lehet beállítani a
hozadékát és az összes költségét.
Besesek Béla PB elnök
A horgásztó kialakítással lesz költség? Az nem a Horgász Egyesület költsége?
Nagy Klára fıtanácsos
A befejezetlen beruházások között szerepel, mert tavaly december 31-ével nem lett üzembe
helyezve.
Besesek Béla PB elnök
A rendelet 9. §-t törölné. Az önkormányzat hivatala módosíthatja az elıirányzatokat?
Vincze Jánosné jegyzı
A törvénybıl van kiírva. Az önkormányzat hivatalának, mint költségvetési szervnek a
vezetıje a jegyzı. A törvény így fogalmaz.
Patkós Zsolt polgármester
A hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A vezetıje a kiemelt elıirányzatokon belül
módosíthat, átcsoportosíthat. Az önálló ÁMK intézményének igazgatója is folyamatosan
módosította az elıirányzatokat, mint a költségvetési szerv vezetıje.
Besesek Béla PB elnök
A törvény szerint lehetısége van a hivatalnak átcsoportosítani, akkor miért kellett sokszor kis
összegő kiadások miatt is összehívni a pénzügyi bizottságot? Ha a törvény szerint lehetısége
van a hivatalnak, bár ezt sem tudja megéretni, hogy lehet ilyen pongyolán törvényt
fogalmazni, mert a hivatal ez az épület, amely soha nem fog átcsoportosítani.
Vincze Jánosné jegyzı
Mert nem volt honnan. Nem volt tartalék, aminek a terhére lehetett volna átcsoportosítani.
Besesek Béla PB elnök
Hogyne lett volna. Nem mondtuk meg a forrását csak hozzájárultunk a kifizetéshez.
Vincze Jánosné jegyzı
Akkor mindig volt tartalék. A gyermekszületési támogatás, hogyha elfogy, és mégis
szükségessé válik a kifizetés, akkor a kifizetést engedélyezheti, és utólag a képviselı-testület
dönt az átcsoportosításról.
Besesek Béla PB elnök
Akkor hogyan szóljon a 9. §.
Vincze Jánosné jegyzı
Kerüljön bele, hogy mint a helyi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
vezetıje módosíthatja egyes kiemelt elıirányzatain belüli részelıirányzatait.
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Besesek Béla PB elnök
A 11. §. második mondatába a kell szó kerüljön beszúrásra. A polgármesternek a képviselıtestületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek
befektetésérıl.
Patkós Zsolt polgármester
Mennyi idıközönként?
Besesek Béla PB elnök
Ha változás van.
Patkós Zsolt polgármester távozott az ülésrıl.
Besesek Béla PB elnök
A 10. §-ban a 800 e Ft az egy keretösszeg, mely nincs felhasználva csak a törvényben
meghatározott feltételek esetén.
Vincze Jánosné jegyzı
A közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint lehet felosztani. Le van szabályozva, hogy
mire adható.
Besesek Béla PB elnök
Tavaly mennyi lett ebbıl felhasználva?
Vincze Jánosné jegyzı
Általában minden évben fel van használva. Ebbıl a keretbıl lakhatási, lakásépítési és
vásárlási támogatás, a családalapítási támogatás, az üdülési hozzájárulás, szociális támogatás,
illetmény elıleg, tanulmányi ösztöndíjképzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
adható.
Besesek Béla PB elnök
Ennek a kerete is meg van határozva?
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület határozza meg minden évben a költségvetési rendeletében.
Besesek Béla PB elnök
Úgy gondolta, hogy ez csak egy keret összeg, ami nem kerül felhasználásra.
Vincze Jánosné jegyzı
Ha jóváhagyják, akkor felhasználjuk minden évben. Ha nincs kimerítve egyébre, akkor
üdülési csekkre van felhasználva.
Besesek Béla PB elnök
A törvény értelmében mennyit kell biztosítani? Melyik soron van ez a költségvetésben?
Vincze Jánosné jegyzı
Semennyi nincs meghatározva. Az igazgatási tevékenység kiadásaiban van.
Besesek Béla PB elnök
A szociális ellátásból elveszünk, és nem tudni hány embernek a körülményeit nehezítjük meg,
ugyanakkor itt meg kiadunk majdnem 1 milliót.
Vincze Jánosné jegyzı
Tavaly számon kérte a Szociális Bizottság, hogy be van tervezve és miért nem lett
megszőntetve. Akkor szigorú feltételek lettek hozva, hogy minél kevesebben részesüljenek
ebben az ellátásban. Ez egy szerzett jog, és annak nem lehet megszüntetni, aki megkapta. A
minisztériumi állásfoglalás szerint is meglehet szőntetni. Ez a méltányosságiról szól, ami az
önkormányzatnak 100 %-ban a pénzébe kerül.
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Tabajdi Gábor bizottsági tag
A 10. §-sal mi lesz?
Besesek Béla PB elnök
Törölné.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Avval az összeggel mi lesz?
Besesek Béla PB elnök
Tartalékban marad.
Vincze Jánosné jegyzı
Ha valakinek szociális támogatásra van szüksége, mert olyan élethelyzetbe kerül?
Besesek Béla PB elnök
A pedagógus hogy oldja meg?
Vincze Jánosné jegyzı
Nekik a törvény ezt nem biztosítja.
Besesek Béla PB elnök
Akkor, most a törvény mögé bújunk állandóan? Ha nem adunk lehetıséget és nem élünk vele?
Vincze Jánosné jegyzı
A bizottságok arra lettek kérve, hogy munkaidı alatt legyenek az ülések. A túlórázó
dolgozónak nincs lehetıség honorálni azt a plusz munkát, amikor egész nap dolgozik, és este
itt marad az ülésen.
Besesek Béla PB elnök
Máshol is kell túlórázni nem csak itt.
Vincze Jánosné jegyzı
Az elnök figyelmébe ajánlja a közalkalmazottak nettó fizetését. A túlórákkal meg a
helyettesítési díjakkal mekkora összegeket kapnak havonta.
Besesek Béla PB elnök
Jogom van megnézni, hogy kinek mennyi a bére?
Vincze Jánosné jegyzı
A bizottság mindenbe bele tekinthet. Név nélkül. Ha a dolgozó hozzájárul, akkor névvel is
meg lehet nézni. A hivatal dolgozóiból mindenki hozzájárult, a közalkalmazottakból csak
hárman.
Besesek Béla PB elnök
Szeretné megnézni a köztisztviselıkét és a közalkalmazottakét is.
Besesek Béla PB elnök
A jegyzıi fizetéstıl jóval magasabb bért visznek haza. Mindig a mutogatás megy, ezért
járultunk hozzá a nyilvánossághoz.
Besesek Béla PB elnök
A 9. §. megmarad és módosítani lehet, akkor a hivatal vezetıje úgy csoportosít át és annyit
amennyit akar.
Vincze Jánosné jegyzı
A törvény 49/H paragrafusában meghatározott juttatásokra nem hagynak jóvá keretet, akkor
oda nem lehet átcsoportosítani. A képviselı-testület jóváhagyja, akkor a közszolgálati
szabályzat szerint használható fel.
Besesek Béla PB elnök
A 10. §-t kihúzásra javasolja.
Vincze Jánosné jegyzı
Ha kihúzzák, akkor nem lesz ilyen keret.
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Nagy Klára fıtanácsos
Évek óta ez az összeg kerül tervezésre. A tervezési irányelvekben az szerepel, hogy a béren
kívüli juttatásokat a 2007 évi eredeti elıirányzatok szintjén tervezzük. Ezt elfogadta a
képviselı-testület. A tervezési irányelvek alapján került ez az összeg ide. Valamennyi
közalkalmazott és munkatörvénykönyve alá tartozó állandó foglalkozású dolgozó részére
tervezésre került a 30 000 Ft szociális keret. A köztisztviselıknek és a polgármesternek nincs
tervezve ez a szociális juttatás, hanem a 800 e Ft-os keretbıl részesedik mindenki. Tavaly
16,5 fı kapott üdülési csekket 30000 Ft/fı értékben. Nem lett mind felhasználva maradványa
van. A Ktv. írja elı belsı szabályzatként a közszolgálati szabályzatot. Összegszerően nincs
benne juttatás csak az, hogy mire lehet fordítani ezt a keretet.
Besesek Béla PB elnök
A 10. §. marad, a képviselı-testület dönt róla.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A 12. §. értelmezését kéri.
Nagy Klára fıtanácsos
A 12. §. szintén államháztartási törvény, és szó szerinti kötelezı része a rendeletnek.
Besesek Béla PB elnök
A 15. §. arról szól, hogy külsı szakértıt lehet megbízni valamilyen feladat ellátására, amire
nincs belsı lehetıség. Az utolsó sorban az áll, hogy intézményenként szabályzatban kell
meghatározni. Van erre szabályzat az önkormányzatnál és az ÁMK-nál.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez nem jellemzı, de ÁMK-nál igen, és ott lennie kell ilyen szabályzatnak.
Besesek Béla PB elnök
13. §-ban az orvos a támogatás felhasználásáról évente közteles a képviselı-testületet
tájékoztatni. Szóban az hangzott el, hogy több éves támogatást is össze lehet győjteni, és
szóbeli tájékoztatást kell adni a felhasználásról. Az orvosok kaptak egy levelet, amelyben az
áll, hogy számlával, tételesen számoljanak el.
Nagy Klára fıtanácsos
A 13. §-ban képviselı-testületi határozat szövege van leírva, szó szerint. Volt egy társadalmi
szervezetek és egyéb támogatások nyújtásának belsı ellenırzése. A belsı ellenır tette ezt a
javaslatot az ellenırzési jelentésében. Intézkedési terv is készült. Egy dolgozó munkakörébe
lett helyezve a támogatásokkal való elszámolás. Az államháztartási törvény írja elı, hogy az
önkormányzat által nyújtott támogatásokkal el kell számolni, és azt is, hogy milyen módon
kell. A könyvvizsgáló javaslata, hogy számla másolatokat kell kérni, valamint egy oldalnyi
szöveges beszámolót. Aki az elszámolást nem teszi meg, az nem kaphat a következı évben
támogatást.
Besesek Béla PB elnök
Javasolja, hogy az orvosok támogatásában ne legyen megkötve a fejlesztés, a praxisra kell
fordítani.
Vincze Jánosné jegyzı
Az ellenır azt írta, hogy csak célirányosan lehet támogatást nyújtani. Régen is el kellett
számolni csak a doktor urak ezt már elfelejtették.
Besesek Béla PB elnök
Mi a különbség a 16. §. és a 9. §. között?
Nagy Klára fıtanácsos
A 16. §. ugyanaz, mint a 9. §. csak bıvebben van kifejtve a törvényi szöveg.
Besesek Béla PB elnök
Akkor valamelyik felesleges. A 9.§-t már átalakítottuk, húzzuk ki 16. §-t. A pedagógus
létszámcsökkentés ennyire bizonytalan, akkor a 20. §-t is ki kellene húzni.
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Vincze Jánosné jegyzı
Ez alapján történt a tervezés.
Besesek Béla PB elnök
Ha még sem lesz létszámcsökkentés?
Vincze Jánosné jegyzı
Akkor költségvetést kell módosítani.
Besesek Béla PB elnök
A 21. §. át lett módosítva. A korábbi Képviselı-testületi döntéseken alapuló 2009. évi
fejlesztések forrását, 48 000 e Ft fejlesztési hitel felvételbıl vagy fejlesztési célú kötvény
kibocsátásával kell biztosítani. Az Önkormányzat mőködtetését mőködési célú hitel felvétel
nélkül kell biztosítani. A fejlesztési hitel felvételérıl vagy a fejlesztési célú kötvény
kibocsátásáról a képviselı-testület dönt.
Vincze Jánosné jegyzı
Ha kimondják, hogy kell biztosítani, akkor máshonnan nem lehet rá átcsoportosítani.
Besesek Béla PB elnök
A 9. §-t módosítjuk. Ámr 53. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat hivatala, mint a helyi
önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje módosíthatja egyes kiemelt
elıirányzatain belüli részelıirányzatait figyelemmel az Áht. 93. §-ban foglaltakra. A 16. §.
kimarad.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Bele kellene tenni az utólagos beszámolást. Mit csoportosított át, és mikor.
Besesek Béla PB elnök
A költségvetés módosításánál külön kiemelve, hogy az elızı költségvetési rendelet
elfogadása óta, melyik soron, milyen módosítás lett végrehajtva.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A következı ülésen.
Besesek Béla PB elnök
A költségvetési szerv vezetıje a módosítás végrehajtását követı ülésen köteles tájékoztatást
adni.
Több kérdés hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a rendelet tervezet módosításával.
Besesek Béla PB elnök
A 10 §. benn marad. A 11. §. úgy módosul, hogy a polgármesternek a képviselı-testületet
tájékoztatni kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl.
Több kérdés hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a rendelet tervezet módosításával.
Besesek Béla PB elnök
A 21. §. A korábbi Képviselı-testületi döntéseken alapuló 2009. évi fejlesztések forrását, 48
000 e Ft fejlesztési hitel felvételbıl vagy fejlesztési célú kötvény kibocsátásával kell
biztosítani. A fejlesztési hitel felvételérıl vagy a fejlesztési célú kötvény kibocsátásáról a
képviselı-testület dönt. Az Önkormányzat mőködtetését mőködési célú hitel felvétel nélkül
kell biztosítani.
Több kérdés hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet
PB 2 igen 1 nem szavazattal, egyetért a rendelet tervezet módosításával.
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Vince Jánosé jegyzı
Az egyháznak meg marad a 200 e Ft.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Bent van a kérelem?
Vince Jánosé jegyzı
Igen.
Beesek Béla PB elnök
A pénzeszköz átadás soron a Református Egyház támogatását helyezzük tartalékba. A 8.
oldalon a 21-es sor utolsó tétele a tartalék legyen 300 e Ft. A Református Egyház támogatása
kerüljön törlésre. Mőködési támogatást korábbi határozat értelmében nem biztosítunk. A
rendırség támogatása levél melléklettel történjen, amennyiben nem változik a rendırség
vezetıségének hozzáállása a körzeti megbízott szaki jelenlétével kapcsolatban, akkor ezt
tekintsék az utolsó támogatásnak.
Somogyi Gizella bizottsági tag
Nem ért egyet a méltányossági ápolási díj teljes mértékő megszüntetésével, ezért javasolja,
hogy személyenként történjen a felülvizsgálat, és az alapján történjen Képviselı-testületi
döntés.
Vincze Jánosé jegyzı
Felül lesz vizsgálva mindenki, mert kötelezı felülvizsgálat van. Az orvostól kell egy igazolás,
hogy ápolásra, gondozásra szorul. A szociális törvény szerint kétévente kell felülvizsgálni.
Több kérdés hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet
PB 1 igen, 1 nem, 1tartozkódás, szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2009.(II.24.) PBH.
Önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetését az
elıterjesztés szerint fogadja el az alábbi módosításokkal:
9. § Ámr 53. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat hivatala, mint a helyi önkormányzat
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje módosíthatja egyes kiemelt
elıirányzatain belüli részelıirányzatait figyelemmel az Áht. 93. §-ban foglaltakra. A
költségvetési szerv vezetıje a módosítás végrehajtását követı ülésen köteles
tájékoztatást adni.
10. § marad, a képviselı-testület dönt.
11. § A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatni kell az önkormányzat átmenetileg
szabad pénzeszközeinek befektetésérıl.
16. § kimarad, mert a tartalma megegyezik a 9. §-sal
21. § A korábbi Képviselı-testületi döntéseken alapuló 2009. évi fejlesztések forrását, 48 000
e Ft fejlesztési hitel felvételbıl vagy fejlesztési célú kötvény kibocsátásával kell
biztosítani. A fejlesztési hitel felvételérıl vagy a fejlesztési célú kötvény
kibocsátásáról a képviselı-testület dönt. Az Önkormányzat mőködtetését mőködési
célú hitel felvétel nélkül kell biztosítani.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Tájékoztatás a teljes anyag meglétekor.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 13.00 órakor bezárta az ülést.

K.m.f.

Besesek Béla
elnök
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